
ת מעצמה היא קו־ישנה״ ,חוה ת3 רי מ  נ
הביזנס את משרתים בישראל חבריה 15וי ־ עולמית

לחמי? אות׳ סרחו .

 וחיה בישראל הכת מנהיג לובן, גד הסנשוי 111
בתל־אביב. ברבנות נישאו אשר ויזר,

בצרפת. דייב הגורו לשניים יערוך האמיתי הנישואין טקס את
אלוהי 11!

לפי

 סרימאטי זוגו ובת קרישנה האל הוא
הטהורה. המסירות התגלמות רדהראני,

בלבד. רוחניים הם ביניהם היחסים קרישנה הרה מסורת

מישפחתה את פקד תקופה באותה קרישנה. הכיתה תלמידת ,16 בת היתה ינד! ן*
כלכליים לקשיים נכנם אביה — משבר תל־ במרכז תיכון בבית־ספר השישית י

במחלה חלתה ואמה עסקיו לחיסול שהביאו הרה באנשי לראשונה כשפגשה אביב,

 לראות שבאו מחיפה, למבקרים הכת חברי נראיםי קופים .נמו
בבו בשבת בחווה, המסתובבים המוזרים היצורים את

החווה. על אבנים וזורקים מקללים אשר הסביבה, אנשי למקום מגיעים כלל בדרך קר•
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 נפל הצעירים באחים הטיפול עול קשה.
 עצמה ניתקה דינה מכך, כתוצאה דינה. על

להת כדי גילה. בני מחברת לגמרי כמעט
 בוקר בכל ■לרוץ נהגה היא מעט, אוורר

 רחוב ולאורך תל־אביב של ימה שפת על
הירקון.

 הרה חברי את פגשה היא אייה בבקרים
 לובן, גד מנהיגם, את וביניהם קרישנה,

 השעות !באותן מדיטציה לעשות שיצאו
עצמן.

:דינה סיפרה
 ישהם כפי הדבקים, או הכת, לחברי

 שלנו, הבית ליד מרכז היה עצמם, מכנים
 חרוזים סופרים כשהם אותם, פגשתי וכך

קרישנה׳. ,הרה ושרים
 והיא מבוגרת, אישה בחברת לרוץ נהגתי

 למרות אבל במידת־מה, ׳להם לועגת היתד■
ויכו לוויכוחים. איתם להיכנס נהגה זאת
 החיים מהות על בעיקר התנהלו אלה חים
 התווכחה היא ההודית. הפילוסופיה ועל

 נסחפתי אני וגם לובן, גד עם בעיקר
אלה. לוויכוחים

 ״הימי
מוקסמות״

 השקפותיהם עם הסכמתי זאת מרות ■4
 אנשים לי נראו הם עולמם, ותפיסת /

 אותם להכיר :משיכה והרגשתי נחמדים,
 לי ניתנה הזאת ההזדמנות מקרוב. יותר

 המדיטציה תנועת שערכה מסיבה בעיקבות
ל הלכתי הירקון. בפארק הטרנסדנטלית

שלי. טובה חברה עם יחד הזאת מסיבה
ה הופיעו המסיבה תחילת עם מייד
בשטח. בלטו והם קרישנה, הרה של דבקים

 לבנים, בגדים והבנים סארי לבשו הבנות
 את משכו הם הראש על הזאת הצמה ועם
 לא מאוד זה קהל. של תשומת־הלב כל

 התחילו הם האמרגנים. בעיני חן מצא
 יצאתי אותם. לגרש וניסו עליהם לצעוק

 גד אלי ניגש המסיבה ובסוף להגנתם,
 למרכז חברתי ואת אותי והזמין לובן

 ושנגיע רכב, להם שיש אמר הוא שלהם.
הסכמתי. אחת־שתיים.

 לחדר אותנו הכניסו ישן. לבית הגענו
 לפנינו והקרינו וכריות מחצלות עם נקי,
 בארצות־הברית. שלהם החווה על סרט
בסרט מאד. אותנו הרשים שראינו מה

1*1 * ה־ כיפת (מלמעלה) 11 ל
מיקוש של זהב ״

ב־ הלואר בעמק אובלם טירת בהודו;


